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Co to jsou vitamíny?

K čemu jsou vitamíny potřebné?

Odkud vitamíny získáváme?
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- sloučeniny nezbytné pro činnost 
některých enzymů, usnadňují chem. 
přeměny v buňkách

- přijímáme je především z rostlinné 
potravy přímo nebo jako provitaminy

- rozpustné ve vodě (C, B)
- rozpustné v tucích (A, D, E, K)

Vitamíny
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Vitamin C
Podle modelu molekuly 
sestav vzorec vitamínu C.
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Vitamin C
- kyselina askorbová
- bílá, krystalická látka, rozp. v H 2O
- teplem se rozkládá
- snadno reaguje s O 2

- člověk ho nedokáže syntetizovat, 
většina živočichů ano

- nejvhodnějším zdrojem je syrové 
ovoce a zelenina

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_C

Zjisti, jaký je vliv vitmínu C na lidské zdraví.

http://cs.wikipedia.org/wiki/vitam%c3%adn_c
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B-komplex

- souhrnné označení pro skupinu látek
- podílejí se na látkové přeměně 

bílkovin, lipidů, sacharidů
- nezbytné pro krvetvorbu
- ochrana a výživa CNS
- hlavním zdrojem jsou droždí, maso, 

sýry, vejce, celozrnné obiloviny, 
luštěniny, ořechy
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Vitamin A

- provitamin karoten
- funkce oční sítnice, kůže a sliznic, 

posiluje imunitu
- zdroj: játra, žloutek, mléko, ryby, 

červené a zelené ovoce a zelenina
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Vitamin D

- provitamin ergosterol + sluneční 
záření

- ukládání Ca a P do kostí (růst, 
hojení zlomenin)

- ryby, vejce, játra, mléko, kakao, 
maso
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Vitamin E

- směs několika látek
- ovlivňuje činnost pohlavní 

soustavy, hojení ran a zánětů, 
plodnost

- zdroje: ořechy, rostlinné oleje, 
celozrnné pečivo, luštěniny, 
vejce, maso, listová zelenina

XII 2820:47

Vitamin K

- ovlivňuje srážlivost krve, hojení 
ran

- zdroje: sójový a olivový olej, 
zelená listová zelenina, jogurty, 
ryby, žloutky, luštěniny
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- vitamíny A, E, B, rostlinná 
barviva...

- snižují množství kyslíkových radikálů 
a pravděpodobnost jejich vzniku

- prodlužují trvanlivost potravin
- snižují pravděpodobnost vzniku 

srdečně-cévních chorob a některých 
typů rakoviny

- zdroje: ovoce, zelenina, koření

Antioxidanty

http://www.volny.cz/weis/vitaminb.htm
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